
Posudek oponenta práce 

 

 

VOKURKOVÁ, Anna. Občanské vzdělávání dospělých v prostředí knihoven. Praha, 2022. 109 s., 2 

přílohy. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky a 

personálního řízení. Vedoucí práce: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 

 

1. Obsah a struktura práce 

Autorka předkládá diplomovou práci, která se zaobírá velmi zajímavým tématem – občanským 

vzděláváním v knihovnách. Téma se mi jeví jako zajímavé proto, že otázka občanského vzdělávání 

je všeobecně deklarována, v praxi ale ne zcela konkrétně realizována. Pro nezasvěceného může 

evokovat zkušenosti doby minulé – politickou výchovu a výchovu k uvědomělému občanovi. A právě 

proto volbu tématu vítám a chválím. 

 

2. Odborná úroveň 

Předložená práce sestává z teoreticky zaměřených kapitol a vlastního empirického šetření. Teoretické 

zázemí vyznívá jako obstojný kompilát, který však svým obsahem nepřekvapí, spíše ulpívá na 

prostém objasnění terminologie. Některé kapitoly, resp. témata mají potenciál k přesahu do dalších 

oblastí poznání, ten však autorka nevyužila. Škoda, protože u diplomové práce se toto očekává. 

 

Kde však spatřuji zásadní nedostatek a problém práce je samotné empirické šetření. Čím se otázka 

občanského vzdělávání jeví jako ne zcela konkrétní, překračující do různých oblastí lidské společnosti 

(kultura, historie, ekologie, politika…) viz citace Čáp a kol. na s. 14, tím vyžaduje jasné uchopení a 

jasné položení výzkumného záměru v podobě věcné otázky. Ty autorka předkládá na s. 62. Jako 

výzkumnou cestu autorka zvolila polostrukturovaný rozhovor s pracovníky okresních knihoven. 

Osobně bych očekával, že dotazování a následné vyhodnocování nebude tolik obecné. Jsem toho 

názoru, že si autorka měla pro účel práce definovat podobu občanského vzdělávání a na tu se pak 

dotazovat. O občanském vzdělávání (obsah, témata, rozsah…) jsem se v zásadě mnoho nedozvěděl. 

Prosím, aby se k tomu autorka práce vyjádřila. SWOT analýza na konci textu je také poměrně vágní. 

Prosím o širší komentář při obhajobě. 

 

3. Práce s literaturou 

Autorka prokázala svou schopnost vybrat literární zdroje a zpracovat solidní kompilát. 

 

4. Grafické zpracování 

Předložená práce nevykazuje typografické nedostatky. 

 

5. Jazyková úroveň 

Jazyková úroveň odpovídá požadavkům, které na odborný text klademe. Místy je však velmi osobní 

(výčet obtíží při komunikaci s knihovnami). 

 

6. Podněty k rozpravě 

Vyjádřete se prosím k výše uvedeným připomínkám. 

 

 

 



 

7. Závěrečné zhodnocení 

Předložená závěrečná práce Bc. Anny Vokurkové splňuje požadavky, které na diplomovou práci 

klademe, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím ji návrhem známky „dobře“. 
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